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Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením malého mobilního válečkového 

dopravníku. Úvodem je v této práci uvedeno běžné užití válečkových dopravníků v praxi a 

různé způsoby přenosu tažné síly mezi jednotlivými válečky. Poté začíná praktická část této 

práce. Začíná porovnáním mezi dostupnými pohony a volbou optimálního řešení pro danou 

aplikaci. Následuje samotné početní a konstrukční řešení dopravníku včetně výkresové 

dokumentace. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

L   [mm]  délka dopravníku 

B   [mm]  délka dopravníku 

v   [m s-1]  rychlost dopravníku 

m   [kg]  hmotnost břemene 

bG  [N]  tíha břemene 

   [-]  součinitel tření mezi břemenem a válečkem 

čf  [-]  součinitel čepového tření 

k   [-]  součinitel nerovnoměrnosti zaplnění 

k   [-]  součinitel nerovnoměrnosti zaplnění 

vm  [kg]  hmotnost rotujícího válečku 

a   [m s-2]  zrychlení 

g   [m s-2]  gravitační zrychlení 

v   [rad s-2] úhlové zrychlení válečku 

maxv  [rad s-2] maximální úhlové zrychlení válečku bez prokluzu břemene 

čr   [m]  poloměr čepu 

čd  [m]  průměr čepu 

vR  [m]  poloměr válečku 

vD  [m]  průměr válečku 

e   [m]  rameno valivého odporu 
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pi   [-]  převodový poměr 

mn  [s-1]  otáčky elektromotoru 

vn  [s-1]  otáčky válečku 

z   [-]  počet válečků pod předmětem 

1z   [-]  počet válečků na trati 

vt   [m]  rozteč mezi válečky 

kl   [m]  délka krabice 

kt   [m]  rozteč mezi břemeny 

n   [-]  počet břemen na trati 

P   [W]  výkon dopravníku 

vI   [N m]  setrvačný moment válečku 

vM  [N m]  moment valivého odporu 

čM  [N m]  moment čepového odporu 

čvM  [N m]  moment odporu od samotné hmotnosti rotujících hmot válečku 

sM  [N m]  statický moment 

1d
M  [N m]  moment potřebný k urychlení břemene na jeden váleček 

2d
M  [N m]  moment potřebný k urychlení hmotnosti rotujících částí válečku 

3d
M  [N m]  moment k urychlení rotoru elektromotoru 

4d
M  [N m]  moment potřebný k urychlení převodového ústrojí 

dM  [N m]  dynamický moment 
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maxM  [N m]  maximální moment 

1W  [N]  odpory od vlastní váhy předmětu 

2W  [N]  odpor valivého a čepového tření při zatížení jednoho válečku 

3W  [N]  odpor vlivem výrobní a montážní nepřesnosti 

W  [N]  celkový odpor na váleček 

q   [kg]  hmotnost břemene připadající na jeden váleček 

1P   [W]  výkon dopravníku 

   [°]  úhel stoupání tratě 

pk  [-]  počet poháněných válečků pod břemenem 

st   [-]  doba rozběhu předmětu 

tM  [N m]  moment třecí 

zpM  [N m]  moment zrychlující sil od přímočaře se pohybující hmotnosti 

zrM  [N m]  moment zrychlující sil od rotujících hmot 

oM  [N m]  moment od stálých odporů 

MM  [N m]  moment na hřídeli motoru při rozběhu 

rozM  [N m]  rozběhový moment redukovaný na hřídel motoru 

EL  [m]  pomocná rozměrová proměnná 

AGL  [m]  pomocná rozměrová proměnná 

F   [m]  pomocná rozměrová proměnná 

vF  [N]  síla působící na jeden váleček 

aF  [N]  síla působící na ložisko ve válečku 
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bF  [N]  síla působící na ložisko ve válečku 

cF  [N]  síla působící na konstrukci od hřídele válečku 

dF  [N]  síla působící na konstrukci od hřídele válečku 

xF  [N]  síly působící v ose x 

yF  [N]  síly působící v ose y 

AM  [N m]  moment působící v bodě A 

maxoM  [N m]  maximální moment působící na plášti válečku 

maxoW  [N m]  průřezový modul pláště válečku v ohybu 

max1oW  [N m]  průřezový modul hřídele válečku v ohybu 

maxo  [Pa]  maximální napětí působící na plášť válečku 

max1o  [Pa]  maximální napětí působící na hřídel válečku 

oIM  [N m]  moment působící na určitém úseku nosníku 

oIIM  [N m]  moment působící na určitém úseku nosníku 

oIIIM  [N m]  moment působící na určitém úseku nosníku 
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Úvod 

První patent na válečkový dopravník byl firmě Hymle Goddard of Logan Company v 

Americe předán roku 1908. Samotné využití v praxi proběhlo o pár let později. První 

poháněné a gravitační válečkové tratě byly využívány roku 1919 a v průběhu dvacátých let 

minulého století se stali oblíbeným nástrojem všech firem zabývající se hromadnou produkcí 

až do dnes.  

Válečkové dopravníky slouží k dopravě a manipulaci s kusovými předměty. Válečky jsou 

usazeny v pevném rámu a tvoří souvislou dráhu. Mohou být z různých materiálů jako PVC, 

nerezové oceli nebo pozinkované oceli, podle konkrétní aplikace. Konstrukce dopravníků je z 

nerezové oceli nebo práškově lakované oceli. Jeho rozměry (délka, průměr), nosnost a 

materiálové provedení jsou vždy závislé na charakteru dopravovaného předmětu. Válečková 

trať se také může rozvětvovat, zahýbat, přizpůsobovat daným požadavkům pro přepravu. 

Válečkové dopravníky mohou být gravitační (nepoháněné) a poháněné. 

Po gravitačních - nepoháněných dopravnících je předmět dopravován manuálně nebo 

jsou dopravníky osazeny pod úhlem a dopravovaný předmět se pohybuje samovolně pouze 

díky gravitaci. 

Poháněné dopravníky jsou opatřeny pohonem, který prostřednictvím ozubených řemenů, 

válečkových řetězů či plochých pásů pohání jednotlivé válečky, které sílu dále přenášejí na 

dopravovaný předmět a uvádějí jej do pohybu. Poháněné tratě se dělí na dopravní a pracovní. 

Dopravní tratě slouží výhradně k dopravě kusového materiálu, zatímco pracovní slouží v 

souladu s uvedeným pracovním postupem (např. válcovací stolice). [2] [1] 

Válečkové dopravníky mají uplatnění v mnohých odvětvích průmyslu jako 

potravinářském, farmaceutickém, chemickém (zobrazeno na Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3) atd. 

Taky je lze využít v kombinaci s pasovými pro náročnější tratě. 

   Obr. 1 Oblouková válečková trať[4]   Obr. 2 Doprava potravin [3] 
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Obr. 3 Sekční válečkový dopravník montážní linky [5] 

1. Teoretická část 

1.1 Válečky 

Typy válečků 

 válečky hladké (viz Obr. 4) 

 válečky kotoučové určené pro dopadová místa dopravníků 

 válečky diskové, kotoučové a spirálové určené pro osazení dolních větví dopravníků 

 válečky strážní 

 

Skladování, údržba  

Válečky je nutné skladovat v krytém prostoru na paletách nebo v otevřených bednách. Při 

skladování delším než 1 rok je nutné provést kontrolu mazacího tuku a případně ho vyměnit.  

Uložení válečků do pražců mohou provádět jen osoby poučené. Před uložením je nutné 

válečky ručně protočit. Během provozu je nutné válečky průběžně kontrolovat. Válečky musí 

být okamžitě vyměněny, pokud vykazují pískání, nadměrné zahřívání, obtížné točení, 

poškozený pracovní povrch, zvýšenou axiální a radiální vůli. [6] 

 

 Obr. 4 Průřez hladkým válečkem [6]  Obr. 5 Nákres hladkého válečku [6] 
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Obr. 6 Kónický hladký váleček pro tvorbu oblouků [11] 

Pro válečkové dopravníky jsou užívány válečky hladké. Takové válečky jako na Obr. 4 

by postačily u gravitační nepoháněné tratě, kde se předměty a materiál posunují manuálně 

nebo po nakloněné rovině. Pro poháněné tratě je třeba opatřit okraje všech válečků 

řetězovými kolečky pro řetězy či drážkami pro řemeny k přenosu síly, jak lze vidět na Obr. 7. 

Volený způsob přenosu síly je závislý na rychlosti dopravníku a velikosti jeho zatížení.  

 

Obr. 7 Ukázka válečků poháněných válečkových dopravníků [7] 
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1.2 Způsoby přenosu tažné síly mezi válečky 

1.2.1 Řemenový přenos tažných sil 

K přenosu síly dochází třením mezi řemenem a válečkem. Používá se u menších zatížení, 

jehož velikost také záleží na druhu řemene (až do 80 kg/m) při maximální rychlosti 

dopravníku asi 1,2 m/s. Ukázka takto sestaveného poháněného válečkového dopravníku je na 

Obr. 8. Tento způsob převodu bude taky využit v této bakalářské práci. 

   

Obr. 8 Ukázka válečkového dopravníku s řemenovým převodem [9] 

Dalším způsobem přenosu síly skrze řemeny je u dopravníků zvaných „Line Shaft 

Conveyor“, zobrazený včetně stručného popisu na Obr. 9, kde je přenášena síla pomocí 

podélného hřídele umístěného po celé délce dopravníku. Tento dopravník může být poháněn 

za použití jednoho pohonu na delší vzdálenosti. Síla je na jednotlivé válečky přenášena 

odděleně, což zjednodušuje případnou údržbu při poruše. Nevýhodou je menší rychlost (asi 

0,6 m/s) než u předešlého typu. 

 

Obr. 9 Podélně poháněná hřídel (A) přenáší krouticí moment na cívky (B). K samotnému 

pohybu válečků slouží polyurethanové řemeny (C), přenášející sílu mezi cívkami (B) a 

drážkami na válečcích (E). Dochází k pohybu válečků (D). [10] 
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1.2.2 Řetězový přenos tažných sil 

V porovnání s řemenovými převody zvládnou několikanásobně větší zatížení (asi 250 

kg/m). K přenosu síly dochází tvarovým stykem mezi ozubeným kolečkem na válečku a 

řetězem. Přenos může probíhat několika způsoby. 

Prvním způsobem je přenos tangenciální. Řetěz je odvíjen na okraji po celé délce 

dopravníku, kde dochází k tangenciálnímu odvalování ozubených kol na každém jednotlivém 

válečku. Jediným pohonem lze dopravovat i větší vzdálenosti při menší rychlosti (asi 0,5 

m/s). Ukázka převodu na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Ukázka válečkového dopravníku s tangeciálním řetězovým převodem [9][7] 

Následující způsob přenosu síly je možné považovat za kombinaci řemene a ozubených 

kol. Jedná se o ozubený řemen, který se vyznačuje vysokou rychlostí přenosu (asi 2 m/s) a 

nízkou hlučností (viz Obr. 11). 

 

Obr. 11 Ukázka válečkového dopravníku s převodem „Toothed belt“ [7] 

Pro nejvyšší zatížení (až 250 kg/m) slouží převod zvaný „Accumulation“ zobrazený na 

Obr. 12. Lze jej využít i pro dopravu s malým akumulačním tlakem. Proces akumulace 

nastává podle principu tření, tzn., že při akumulaci klouže váleček na hřídeli.  
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Obr. 12 Ukázka válečkového dopravníku s převodem „Accumulation“ [7] 

1.2.3 Přenos tažných sil pomocí nekonečného pásu 

V zásadě se jedná o normální vodorovnou válečkovou trať, na kterou zespoda doléhá 

pryžový pás o šířce odpovídající asi polovině válečku. Pás se vede tak, že horní větev je 

pracovní, tj. dotýká se válečků tratě, a její pohyb se na ně přenáší. Válečky využity ve větvích 

pásu se nijak neliší od válečků na trati. Liší se především umístěním. Válečky tratě a válečky 

podpírající pás jsou buď přesně pod sebou (Obr. 13) nebo je podpěrný váleček pásu umístěn 

vždy mezi dva válečky tratě. Nevýhodou tohoto způsobu přenosu tažné síly je opotřebení 

pásu případnými nečistotami usazených na válečcích nebo při prokluzu válečku během 

zastavení tratě. S ohledem na nutnost pořízení dalších komponent (válečky, nekonečný pás, 

hnací buben, vratný buben, napínací ústrojí atd.) se výše uvedené metody jeví jako levnější a 

efektivnější. [26] 

 

Obr. 13 Znázornění válečkové tratě poháněné pásem a různé uspořádání válečků [26] 
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1.3  „Inteligentní“ poháněný váleček 

Včetně asynchronních motorů s kotvou na krátko se pro menší aplikace využívají pohony 

umístěné přímo ve válečcích. Poháněné válečky znázorněné na Obr. 14, při stejnosměrném 

proudu o napětí 24V, rozdělují válečkovou trať na jednotlivé zóny (viz Obr. 15). Válečky jsou 

všechny propojeny ovládací kartou, která je spojená s jednotlivými čidly a senzory na 

dopravníku. „Inteligence“ tohoto systému se projevuje ve funkcích spínání a vypínaní 

jednotlivých pohonů na základě naprogramováni ovládací karty. Ta zaznamenává pohyb 

objektů skrze senzory. Na trhu lze sehnat základní ovládací karty pro zapínání a vypínaní 

válečků, až po složitější, zajišťující konkrétní rozestupy mezi objekty nebo ke způsobení 

určité akumulační síly. Tento způsob pohánění dopravníku se užívá u tratí s požadavkem na 

více různých operací nebo rozdílné rychlosti v různých zónách válečkové tratě. Díky 

střídavému zapínání a vypínání dochází k poklesu spotřeby energie. 

 

Obr. 14 Ukázka „Inteligentního“ poháněného válečku [8] 
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Obr. 15 Znázornění rozdělení dopravníku na zóny. Válečky jsou ovládány ovládacími 

kartami (zelené) na základě snímání senzorů (žluté). Dochází k postupnému zapínání či 

vypínání pohonů (oranžové) ve směru dopravy (modrá). [8] 

1.4 Snímače pro válečkové dopravníky 

Jsou nezbytnou součástí pro komplexnější válečkovou dopravu. S jejich pomocí lze 

naprogramovat pohyb dopravovaného materiálu. Užívají se především u větších objektů jako 

krabice, kontejnery nebo palety. Snímače se skládají ze dvou komponent. První vysílá 

světelný paprsek. Paprsek dopadá na druhou, která je umístěná na opačné straně. Při přerušení 

světelného paprsku snímač vyšle signál. Dle naprogramování může takto vyslaný signál 

způsobit zastavení dopravníku, spuštění, změnu rychlosti nebo jiné požadované úkony. Při 

propojení s výše zmíněnou ovládací kartou může série propojených snímačů na válečkové 

trati automatizovat celou dopravu. Na trhu jsou dostupné i předem naprogramované, které lze 

napojit přímo na pneumatické či elektromotorické pohony. S těmito snímači není třeba 

žádných ovládacích karet nebo celkového propojování. Není však poté možné celý proces 

sledovat pomocí počítače. Aplikace, již se tato bakalářská práce zabývá, bude využívat právě 

tyto typy snímačů. Snímače se mohou lišit umístěním, jak je znázorněno na Obr. 17. Lze je 

uchytit mezi válečky, na boční rám nebo z boku dopravníku. Jejich naprogramování 

dopomáhá, aby nedocházelo k hromadění materiálu nebo k příliš velkým rozestupům. 
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Snímače rozdělují válečkovou trať na zóny, jak již bylo výše zmíněno, na Obr. 16 je názorně 

předvedený účel snímačů. 

 

 

Obr. 16 Ukázka systému zone control [12] 

 

 

 

Obr. 17 Ukázka umístění snímačů, nalevo je znázorněno umístění mezi válečky tak, aby 

snímač nevyčníval a nepoškodil se dopravovaným materiálem, napravo je připevněn na rám 

dopravníku. [12]  
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2. Praktická část 

2.1 Volba pohonu dopravníku 

Obvykle se k pohonu dopravníků používá asynchronní motor s kotvou nakrátko. K 

navržení lehkého, praktického a mobilního válečkového dopravníku je zapotřebí nalézt jiné 

řešení. Pro danou předepsanou zátěž dopravníku do 5 kg lze využít poháněného válečku.  

Oproti běžnému elektromotoru je lehčí, při umístění na válečkové trati nezabírá žádné 

další místo a není nutné se zabývat návrhem převodového ústrojí, protože je společně s 

elektromotorem umístěné přímo ve válečku. Nevýhodou jsou slabé výkony, přesto dostačující 

pro tuhle aplikaci, kde je cílem dosažení co nejmenší hmotnosti dopravníku. 

Výrobci nabízejí různé druhy pohonů, většinou pro průměr válečku Ø50 mm. Liší se 

obvykle převodovým poměrem, velikostí otáček a jmenovitým momentem. Pro porovnání 

byly zvoleny válečkové pohony firmy Interroll a Rollex. Porovnání proběhne v rámci otáček 

motoru, dopravní rychlosti, jmenovitého momentu motoru, převodového poměru a 

požadovaný příkon. Výkony motorů jsou shodné. 

2.1.1 Poháněný váleček EC310 

Poháněný váleček řady EC310 značky Interroll zobrazený na Obr. 18. 

 

Obr. 18 Poháněný váleček řady EC310 [21] 

Nejvyšší otáčky 

motoru 

Dopravní 

rychlost 

Jmenovitý 

krouticí 

moment 

Převodový 

poměr 

Jmenovité 

napětí 

Jmenovitý 

proud 

6000 min-1 0,02 - 0,44 m 

s-1 1,82 N m 36 24 V 2 A 

Tab. 1 Poháněný váleček řady EC310 [21] 
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Firma Interroll rovněž nabízí pohon řady EC310 IP66, který disponuje stejnými 

vlastnostmi jako EC310. Jeho výhodou je utěsnění, díky čemuž může být využit i ve vlhkých 

prostorách. Pro navrhovanou aplikaci postačí i model EC310. 

2.1.2 Poháněný váleček Rollex řady 840 - 50 

Poháněný váleček řady 840 - 50 zobrazený na Obr. 19. 

 

Obr. 19 Poháněný váleček Rollex řady 840 - 50 [24] 

Nejvyšší 

otáčky motoru 

Dopravní 

rychlost 

Jmenovitý 

krouticí 

moment 

Převodový 

poměr 

Jmenovité 

napětí 

Jmenovitý 

proud 

2400 min-1 0,2 - 0,48 m s-1 1,8 N m 13 24 V 4 A 

Tab. 2 Poháněný váleček řady 840 - 50 [24] 

Pohony se především liší svou minimální rychlostí dopravy a převodovým poměrem. 

Váleček řady EC310 má o poznání vyšší otáčky než 840 - 50. Váleček značky Rollex také 

disponuje vyšším jmenovitým proudem, takže i vyšší spotřebou požadované energie než 

EC310 .   

 Pro návrh dopravníku byl tedy zvolen váleček EC 310 s menší spotřebou energie. 

2.2 Stanovení výkonu dopravníku  

 Zadané parametry:  hmotnost břemene  5m  kg 

    délka dopravníku  1170L  mm 

    šířka válečku (max.)  320B  mm 

    dopravní rychlost  44,002,0 v  m s-1 
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Další hodnoty byly voleny dle následujících komponent: 

 váleček Ø50 Interroll řady 1700 typu odpružená hřídel [17] 

Z katalogu udaným výrobcem [17] a díky komunikaci s technikem dané společnosti, byly 

zjištěny hodnoty válečku zobrazeny v tab. 1. 

Materiál 
Průměr 

trubky Dv 

Přenos 

krouticího 

momentu 

Tloušťka 

stěny 

trubky t 

Kuličkové 

ložiska 

Průměr 

výstupního 

hřídele rč 

Hmotnost 

Rotujícího 

válečku mv 

Šířka 

válečku 

Pozinkovaná 

ocel 
50 mm 2 drážky 1,5 mm 6002 2RZ 8 mm 0,89 kg 320 mm 

Tab. 1 Atributy zvoleného válečku  

 poháněný váleček Interroll Ø50 typu EC310 s převodovým poměrem 1:36 [16] 

Z katalogu udaným výrobcem [16] a díky komunikaci s technikem dané společnosti, byly 

zjištěny hodnoty pro poháněný váleček zobrazeny v tab. 2. 

Mechanický 

výkon Pm 

Průměr 

trubky Dv 

Přenos 

krouticího 

momentu 

Tloušťka 

stěny 

trubky t 

Zvolený 

převodový 

poměr ip 

Hmotný moment 

setrvačnosti 

rotoru 

Im 

Zrychlení 

rotoru 

pohonu εm 

32 W 50 mm 2 drážky 1,5 mm 36:1 3,29 10-6 kg m2 48,36 s-2 

Max. dopravní rychlost v 
Jmenovitý krouticí 

moment Mjm 

Rozběhový 

moment Mroz 
Přídržný kroutící moment 

0,44 m s-1 1,82 N m 4,38 N m 1,44 N m 

Tab. 2 Atributy zvoleného poháněného válečku  

Pro výše uvedené parametry byly navoleny následující hodnoty: 

  poloměr válečku     025,0vR  m 

  tloušťka stěny válečku     0015,0t  m 

  poloměr valivého tření     0012,0e  m 

  poloměr čepu      005,0čr  m 

  součinitel čepového tření    2,0čf   

  součinitel tření mezi válečkem a tvrdým kartónem 6,0  

  počet válečků pod břemenem    3z  

  součinitel nerovnoměrnosti zaplnění   1,1k  
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  převodový poměr     36pi  

  rozteč mezi válečky     13,0vt  m 

Příliš velké klouzání dopravovaného břemene po válečkové trati není žádoucí jev, z toho 

důvodu byla velikost zrychlení omezena vztahem, 

gaa
g

G
amG b

b   [m s-2]    (1)[15] 

kde součinitel tření mezi válečkem a dopravovaným materiálem je volen mezi ocelí a 

tvrdým kartónem, tedy 6,0 . [14] 

Rovnice postrádá na platnosti, pokud není tíha dopravovaného břemene bG  
současně 

adhezní tíhou. Toto zatížení vzniká za podmínek, kdy jsou všechny válečky tratě poháněny. 

Adhezní rovnice (1) dle které lze stanovit nejvyšší úhlové zrychlení válečku: 

vvv

v
R

g

R

a

D

a 








2
max

      (2)[15] 

86,58
025,0

81,96,0
max 


v  s-2  

2.2.1 Počet poháněných válečků 

Lze stanovit podílem rozteče mezi válečky a celkovou délkou poháněného válečkového 

dopravníku: 

11 
vt

L
z          (3) [19] 

101
13,0

17,1
1 z  

Na válečkové trati bude poháněno 10 válečků. 
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2.2.2 Počet dopravovaných předmětů na trati 

Dle voleného množství válečků pod dopravovaným předmětem z , roztečí mezi válečky 

vt  a celkovou zadanou délkou dopravníku  L  lze odhadnout množství krabic a rozteč mezi 

nimi. 

Minimální délka krabice: 

vk tkl           (4) 

39,013,03 kl  m 

Lze dopravovat i krabice menší délky, nebude však již zajištěna stabilita na třech 

válečcích. Důvod této velikosti je zobrazen na Obr. 20, kde je znázorněn posuv krabice. 

Kdyby délka krabice byla jen nepatrně menší než výše zvolená hodnota, spočívala by jen na 

dvou válečcích. 

 

Obr. 20 Znázornění posuvu krabice 

Z důvodu rizika poškození materiálu nebo obtížnou manipulaci s ním byla zvolena rozteč 

mezi břemeny: 

15,0kt m 

Množství krabic na dopravníku: 

kk tl

L
n


         (5) 
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17,2
15,039,0

17,1



n ≐ 2 na válečkovém dopravníku mohou být nanejvýš 2 krabice 

současně 

2.2.3 Statické odpory 

Momenty statických odporů redukovaných na hřídel motoru jsou dány součtem valivého 

a čepového tření (zobrazeno na Obr. 21). 

 

Obr. 21 Schéma vlivu valivého a čepového tření [15] 

Moment valivého odporu: 

  eGeGM bv        (6) [15]  

0012,081,95 vM   

059,0vM N m
 

Moment odporu od čepového tření: 

ččbččč frGfrGM 
      

(7) [15]

 

2,0004,081,95 čM   

039,0čM N m 

Moment odporu od samotné hmotnosti rotujícího válečku: 

ččvčv frgmM         (8) [15] 
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2,0004,081,989,0 čvM
  

007,0čvM N m 

Následuje vyjádření celkového momentu statického odporu, který je vyjádřen ze vzorců 

(6), (7), (8) a započítáním množství břemen na dopravníku a počtu válečků. Moment je 

vypočtený na hřídel motoru.  

  
p

ččvččbs
i

rfgmzrfekGnM
1

1     (9) [15] 

  
36

1
004,02,081,989,010004,02,00012,01,1581,92 sM   

008,0sM N m 

2.2.4 Dynamické odpory 

Moment potřebný k urychlení břemene na jeden váleček: 

v
b

d Rg
g

k
z

G
M  

1
1

      (10) [15] 

při podmínce kdy vRg  
 
platí při redukci hřídele na elektromotoru vztah: 

p

vv
b

d
i

Rk
gz

G
M

12

max1



        (11) [15] 

36

1
025,086,581,1

81,93

81,95 2

1





dM   

018,0
1
dM N m 

Hmotný moment setrvačnosti válečku vypočtený pro dutý válec je dle uvedeného zdroje 

vypočten součinem hmotnosti rotujícího válečku a mocninou jeho poloměru. 

2

vvv RmI          (12) [18] 

2025,089,0 vI   
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4106,5 vI kg m2 

Potřebného urychlení hmotnosti hnaných válečků se dosáhne vztahem: 

p

vvd
i

IM
1

max2
          (13) [15] 

36

1
86,5800056,0

2
dM    

4109
2

dM N m 

K urychlení rotoru elektromotoru je zapotřebí momentu: 

mmd IM  3
        (14) [15]

 

48,361029,3 6

3
 

dM   

4102,1
3

dM N m        

Moment potřebný k urychlení převodového ústrojí je vyjádřen pomocí konstanty a 

momentu potřebnému k urychlení elektromotoru:  

34
2,0 dd MM          (15) [15] 

Celkový dynamický odporový moment je poté vyjádřen sumou dílčích dynamických 

momentů uvedených výše: 

4321 ddddd MMMMM   

321
2,1 dddd MMMM   

44 102,12,1109018,0  dM   

019,0dM N m 
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2.2.5 Celkový záběrový moment 

Ke stanovení výkonu elektromotoru je zapotřebí překonat záběrový moment, který se 

skládá ze statických a dynamických vlivů. Tento moment by měl odpovídat celkovému 

odporu zatížení na trati. 

ds MMM max        
(16) [15] 

019,0008,0max M   

027,0max M N m 

2.2.6 Stanovení otáček pohonu 

Ke stanovení výkonu elektromotoru je zapotřebí znát i otáčky motoru. Tato hodnota byla 

sice uvedena technikem společnosti Interroll, přesto je pro ověření a přesnost odvozena. Celá 

aplikace bude disponovat frekvenčním měničem, tedy může měnit svou rychlost změnou 

otáček motoru. Otáčky byly zjištěny pro nejvyšší rychlost. 

v

nR

R

v

nn

n

n
i mv

v

mm

v

m
p



















2

2

2

 

[-]    (17) 

Po vyjádření otáček motoru vznikne následující rovnice: 

v

p

m
R

iv
n






2
        (18) 

025,02

3644,0







mn   

84,100mn s-1 

2.2.7 Výpočet výkonu 

Všechny výše vypočtené hodnoty budou nyní zapotřebí ke stanovení celkového výkonu 

motoru. Předtím je třeba ještě stanovit hodnotu proměnné  , která odpovídá poměru 
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maximálního momentu k jmenovitému momentu pohonu. Vzhledem k nízkému celkovému 

záběrovému momentu je jako maximální moment volen rozběhový moment motoru. 

jm

roz

M

M
        (19) [15] 

82,1

38,4


 

41,2  













1
2

1
maxmax mnMMP     (20) [15] 

41,29,0

1
84,1002027,0


 P  

01,8P  W 

Vypočtený výkon je menší, než jmenovitý výkon motoru 32 W. Poháněný váleček tedy 

lze použít pro danou aplikaci. 

2.3 Alternativní výpočet výkonu 

Pro srovnání získaného výsledku následuje výpočet dle literatury [19]. V mnohém si jsou 

tyto výpočty podobné, ale zásadní rozdíl je stanovení výkonu bez ohledu na dynamické vlivy, 

jako tomu bylo u výpočtu dle literatury [15]. 

2.3.1 Hmotnost břemene na jeden váleček 

Pro stanovení celkového silového odporu je určeno zatížení připadající na jeden váleček 

pod předmětem. Tuto hodnotu získáme podílem hmotnosti břemene a počtu válečků pod ním. 

z

m
q 

         
(21) [19] 

3

5
q  

67,1q  kg 
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2.3.2 Odpory od vlastní tíhy předmětu 

Ve snaze držet se postupu dle uvedené literatury je zde uveden i vzorec odporu od vlastní 

tíhy předmětu. Tento vzorec by nabyl hodnoty, pokud by se jednalo o nakloněnou trať. 

Vzhledem k použití vodorovné tratě postrádá v tomto případě na významu. 

sin1  gqW        (22) [19] 

0sin81,967,11 W  

01 W N 

2.3.3 Odpor vlivem valivého a čepového tření způsobené zatížením 

břemenem 

Jak již bylo zmíněno výše, proti pohybu válečku působí valivé a čepové tření odvozené 

od velikosti zatížení na váleček. Včetně toho na váleček působí i odpor od hmotnosti 

rotujících částí válečku. Tyto odpory jsou zahrnuty ve výpočtu síly 2W .  

v

čč
v

v

čč

R

r
gm

R

re
gqW








cos2     (23) [19]

 

025,0

004,02,0
81,989,0

025,0

004,02,00012,0
0cos81,967,12





W  

6,12 W  N 

2.3.4 Odpor vlivem montážních a výrobních nepřesností 

Tady lze pozorovat rozdíl v postupu výše uvedeného řešení, kde nebyl zahrnut vliv 

výrobních a montážních nepřesností. Vypočte se tak součinem tíhy břemene na váleček, 

cosinem úhlu naklonění trati a koeficientem 0,005. Pro danou aplikaci se jedná o zatížení 

zanedbatelné. 

cos005,03  gqW
       

(24) [19]

 

0cos81,967,1005,03 W  

08,03 W  N 
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2.3.5 Celkový odpor na jeden váleček 

Pro přehlednost byla vypočtena celková odporová síla působící od zatížení břemenem a 

od vlastní hmotnosti rotujících částí válečku. Jedná se o součet předešlých výpočtů. 

321 WWWW 
       

(25) [19] 

08,06,10 W    

68,1W N 

2.3.6 Výpočet výkonu 

Z výše uvedených vzorců byl odvozen celkový vzorec pro výpočet výkonu válečkového 

dopravníku. Je zde započteno celkové množství válečků na trati pod proměnnou 1z  i počet 

předmětů, které mohou být současně v jednu chvíli na trati, n . 
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 11 005,0cossin      (26) [19] 





























025,0

004,02,0
81,989,0005,0

025,0

004,02,00012,0
0cos0sin81,967,1321P


9,0

44,0
10   

 

44,51 P W 

2.3.7 Porovnání vypočtených výkonů 

Výkon spočten dle [15] zahrnuje i dynamické prvky namáhání, zatímco výpočet dle [19] 

pouze statické. Základní vztahy pro silové odpory jsou u obou postupů podobné, ale 

připočítáním dynamických vlivů dochází k rozdílným výsledkům.  

 výpočet [15]: 01,8P  W 

 výpočet [19]: 44,51 P  W 

I přes menší rozdíly při výpočtu výkonu jsou oba výsledky dostačující pro zvolený pohon 

o výkonu 32 W. 
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2.3.8 Stanovení počtu poháněných válečků pod předmětem 

Z celkového počtu válečků pod předmětem z  nechť je pk  válečků poháněno. Síla 

přenášená na předmět smykovým třením mezi předmětem a poháněnými válečky je stanovena 

vzorcem: [19] 

 cos pkgqF  [N]      (27) [19] 

Tato síla musí být vyšší nebo rovna celkové odporové síle působící proti pohybu 

předmětu dle následujícího vztahu: 

WF   [N]        (28) [19] 

kde 

 












 
















v

čč
v

v

čč
pp

R

rf
gmgq

R

rfe
kzgmW  cos005,0sin    (29) [19] 

Po úpravě vzorců (25), (26) a (27) byl odvozen následující vztah: 
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025,0

004,02,0

67,1

89,0
005,0

025,0

0012,0004,02,0
6,00cos
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004,02,0

67,1

89,0
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025,0
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0cos0sin
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pk  

 15,0pk Je nutné pohánět jeden váleček 

2.3.9 Doba rozběhu předmětu 

Následuje výpočet času, za který se předmět uvede do pohybu. Ve výpočtu je rovněž 

zahrnut i úhel stoupání tratě. Jedná se o výpočet v závislosti na rychlosti dopravy, součiniteli 

tření mezi válečkem a dopravovaným předmětem, průměru válečku a poloměru valivého 

odporu. 
























 sin005,0
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0sin005,0
05,0

0012,02
6,00cos81,9

44,0
st  

082,0st s 

2.3.10 Moment třecí 

Jedná se o třecí moment vypočtený na hřídeli motoru. Zahrnuje množství předmětů, 

zatížení na jeden váleček, počet válečků pod předmětem, poloměr válečku, součinitel tření 

mezi válečkem a břemenem a pro přepočet na hřídel motoru je celý vztah podělen 

převodovým poměrem a účinností. 






p

v
t

i

R
gqznM cos       (32) [22] 

9,036

025,0
6,00cos81,967,132


tM  

045,0tM N·m 

2.3.11 Moment zrychlujících sil od přímočaře se pohybující hmotnosti 

Výpočet momentu odporu vznikající při uvedení břemene do pohybu, zahrnující počet 

předmětů na trati, hmotnost břemene, poloměr válečku, rychlost dopravy a čas rozběhu 

předmětu. Tento moment je jako předchozí také přepočítán na hřídel motoru.  

sp

v
zp

ti

vR
mnM







       (33) [22] 

082,09,036

44,0025,0
52




zpM  

041,0zpM  N·m 

2.3.12 Úhlové zrychlení válečku 

Pro následující výpočty je třeba zjistit velikost zrychlení, při kterém váleček za výše 

vypočtený čas dokáže nabýt maximální rychlosti dopravy. Tento vzorec je odvozen ze 

základního vztahu pro výpočet úhlového zrychlení a to podílem úhlové rychlosti a času. 
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      (34) [22] 

082,005,0

44,02




v  

64,214v s-2 

Při rozběhu s nejvyšší rychlostí dochází k prokluzu válečku a k riziku opotřebení pláště 

válečku nebo poškození přepravovaného materiálu. Trať je tedy výhodnější spustit při nižší 

počáteční rychlosti. 

2.3.13 Moment zrychlujících sil od rotujících hmot 

Tento moment zahrnuje celkový počet válečků užitých na trati, hmotný moment 

setrvačnosti válečku a výše vypočítané úhlové zrychlení, při kterém váleček dosáhne nejvyšší 

rychlosti dopravy. Vztah je opět přepočten na hřídel motoru. 






p

vvzr
i

IzM
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1        (35) [22] 

9,036

1
64,214106,510 4


 

zrM  

037,0zrM  N·m 

2.3.14 Moment od stálých odporů 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování postupu uvedeném v literatuře [19] a [22] 

byl výkon pro tento výpočet dosazen z postupu, který je uveden v těchto zdrojích. Jedná se o 

moment od stálých odporů zjištěný z podílu výkonu a úhlové rychlosti motoru.  

mm
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PP
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 2

11        (36) [22] 

60002

6044,5







oM  

009,0oM  N·m 
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2.3.15 Moment na hřídeli motoru při rozběhu 

Zde lze sledovat podobnost s řešením dle literatury [15], kde byl také zahrnut poměr 

rozběhové a jmenovitého momentu motoru. Násobkem tohoto poměru a poměru výkonu 

motoru a úhlové rychlosti pohonu je vypočten moment motoru při rozběhu. 

m

m

jm

r

m

m

jm

r
M

n

P

M

MP

M

M
M




 2
     (37) [22] 

60002

6032

82,1

38,4







MM  

123,0MM  N·m 

2.3.16 Rozběhový moment redukovaný na hřídel motoru 

Na základě výše vypočtených momentů lze stanovit odporový rozběhový moment, který 

motor musí překonat k uvedení aplikace do pohybu. Jedná se o součet momentů přepočtených 

na hřídel motoru. 

ozrzptr MMMMM        (38) [22] 

009,0037,0041,0045,0 rM  

132,0rM  N·m 

2.3.17 Podmínka pohonu na rozběh 

Ke splnění podmínky pohonu na rozběh je zapotřebí, aby rozběhový moment vypočtený 

ze vzorce (38) byl menší než moment motoru ze vztahu (37). Obě hodnoty jsou vypočteny pro 

nejvyšší rychlost a otáčky motoru. 

rM MM          (39) [22] 

 132,0123,0 Zvolený pohon nevyhovuje podmínce pro rozběh, pouze při nastavení 

   nižší rychlosti dopravníku pomocí frekvenčního měniče 

Daná podmínka pro rychlost 4,0v  m·s-1: 

 rM MM 
        

(40) [22]
 

 132,0134,0 Podmínka vyhovuje při menší rychlosti dopravníku 
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2.4 Pevnostní výpočet pláště válečku 

2.4.1 Vlastnosti válečku 

Následuje výpočet pevnosti pro zvolený váleček, o vlastnostech uvedených výše v tab. 1. 

Znázorněn na Obr. 22. 

 

Obr. 22 Znázornění řezu válečkem firmy Interroll řady 1700 s odpruženou hřídelí [21] 

Plášť válečku je uložen na dvou kuličkových ložiscích SKF 6002 2RF o rozměrech 

uvedených v tab. 3 a znázorněných na Obr. 23 [20]: 

Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka ložiska Blož 

15 mm 32 mm 9 mm 

Tab. 5 Rozměry ložisek 

 

Obr. 23 Ložisko SKF 6002 2RF [20] 

K pevnostnímu výpočtu konstrukce je třeba zjistit vzdálenost působící síly na ložiska. 

Toho lze dosáhnout za pomoci Obr. 24, kde je zobrazen zvolený váleček a jeho rozměrové 
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hodnoty. Hodnota vzdálenosti EL  byla volena dle zadané maximální šířky válečku B . Další 

potřebné hodnoty byly odečteny z tabulky zobrazené na Obr. 24. 

320EL  mm 

11F  mm 

16 ELAGL         (41) [20] 

33616320 AGL mm 

 

Obr. 24 Nákres válečku Interroll řady 1700 i s tabulkou pro stanovení rozměrů 

Dle rozměrů EL  , AGL , F a ložB  lze vypočítat polohu středu ložiska a tedy i působiště 

síly. 

22

ložBF
ELAGL

x 


       (42) 

5,25
2

9
11

2

320336



x mm   hodnota x  je volena 26 mm 

K vpočtení velikosti zatížení válečku je třeba znát šířku krabice. Pro daný dopravník je volena 

krabice velikosti 400x200x200, zobrazena na Obr. 25. 
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Obr. 25 Volená krabice pro přepravu materiálu [23] 

Výsledné účinky reakčních sil působící na plášť válečku lze určit ze silové rovnice 

rovnováhy stanovené dle Obr. 26, kde síly aF  a bF  jsou reakční síly působící od ložisek 

umístěných ve válečku a síla vF  je síla působící od břemene na jeden váleček. 

 

Obr. 26 Znázornění působících sil na plášť válečku 

2.4.2 Výsledná síla zatížení břemenem na váleček 

Výpočet síly působící na jeden váleček pod břemenem. Skládá se z podílu tíhy břemene a 

počtu válečků pod břemenem. Tato síla je důležitá pro postup v dalších výpočtech.  

k

G
F b
v           (43) 

k

gm
F b
v


  

3

81,95 
vF  

35,16vF N 
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2.4.3 Silové reakce působící na plášť válečku 

Dle silových rovnovážných rovnic lze stanovit výsledné síly působící na ložiska SKF 

6002 RF umístěné na hřídeli válečku a podpírající jeho plášť. Platí pro umístění těžiště 

krabice uprostřed dopravníku. 

  0xF          (44) 

0 bvay FFFF        (45) 

0
2

 BF
B

FM bvA       (46) 

BF
B

F bv 
2

 

2

v
b

F
F   

2

35,16
bF  

175,8 ba FF  N  

Působení sil lze zakreslit také dle Obr. 27 pro síly působící v ose y.  

 

Obr. 27 Síly působící na váleček v ose y 

2.4.4 Maximální ohybový moment na plášti válečku 

Vzhledem k umístění krabice pro zjednodušení doprostřed tratě se výsledná síla vF  

rovnoměrně rozloží na ložiscích uvnitř válečku. Následuje výpočet nejvyššího momentu, 

který je zobrazen na Obr. 28. 

2
max

B
FM ao          (47) 
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23,1
2

3,0
175,8max oM  N·m 

 

Obr. 28 Působící momenty 

2.4.5 Průřezový modul pláště válečku v ohybu 

Dle uvedené literatury [18] byl vypočten průřezový modul pláště v ohybu. Pro výpočet je 

třeba odečíst čtvrtou mocninu vnějšího průměru pláště od čtvrté mocniny vnitřního průměru 

pláště. Pro zjištění vnitřního průměru bylo třeba odečíst tloušťku pláště. 
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tDD
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)2(

32


      (48) [18] 








 


05,0

)0015,0205,0(05,0

32

44

max


oW  

6

max 107,2 oW m3 

2.4.6 Napětí působící na plášť válečku 

Podílem vypočteného maximálního momentu maxoM  a průřezového modulu pláště v 

ohybu bylo vypočteno nejvyšší napětí působící na plášť válečku. 

max

max
max

o

o
o

W

M
         (49) 

6max
107,2

23,1


o  

46,0max o MPa 

2.4.7 Silové reakce působící na hřídel válečku 

Na hřídel průměru Ø8 mm působí síly od ložisek aF , bF  a proti nim působí síly od 

uložení válečku v profilu cF , dF . Působení sil je zobrazeno na Obr. 29. 
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Obr. 29 Zobrazení působících sil na hřídel válečku 

  0xF          (50) 

0 dbacy FFFFF       (51) 

0336,0)336,0(  dbaC FxFxFM     (52) 

336,0)336,0(  dba FxFxF  

336,0

)336,0( xFxF
F ba
d


  

336,0

)336,0( xxF
F a
d


  

175,8 dcba FFFF  N  

 

Obr. 30 Znázornění průběhu sil 

2.4.8 Maximální ohybový moment působící na hřídel válečku 

Dle Obr. 29 budou stanoveny momenty a určen ten nejvyšší pro pevnostní výpočet. 

Následuje výpočet momentů pro každý jednotlivý úsek zatíženého hřídele válečku. Nejvyšší z 

nich bude zvolen pro výpočet maximálního napětí na hřídeli. 

xFM coI          (53) 

026,0175,8 oIM  
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21,0oIM N∙m 

)2336,0()336,0( xFxFM acoII      (54) 

)026,02336,0(175,8)026,0336,0(175,8 oIIM  

21,0oIIM N∙m 

xFxFFM bacoIII  )336,0(336,0     (55) 

026,0175,8)026,0336,0(175,8336,0175,8 oIIIM  

0oIIIM N∙m 

Na Obr. 31 je vyobrazen průběh působících momentů. 

 

Obr. 31 Zobrazení působících momentů na hřídel 

2.4.9 Průřezový modul hřídele v ohybu 

Dle uvedené literatury [18] byl vypočten průřezový modul hřídele v ohybu. Na rozdíl od 

výpočtu průřezového modulu pro plášť zde není nutné odečítat vnitřní průměr, protože se 

jedná o plnou hřídel. 

3

max1
32

čo dW 


        (56) [18] 

3

max1 008,0
32




oW  

8

max1 1003,5 oW m3 

2.4.10 Napětí působící na hřídel válečku 

Podílem vypočteného maximálního momentu maxoM  a průřezového modulu pláště v 

ohybu bylo vypočteno nejvyšší napětí působící na plášť válečku. 
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max1

max1
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         (57) 

8max1
1003,5

21,0


o  

2,4max1 o MPa 

2.4.11 Porovnání výsledných hodnot 

Dané zatížení je nepatrné. Díky konzultaci s prostřednicí firmy Interroll byl získán 

obrázek z firemního výpočtového programu zatížení válečku. Z Obr. 32 lze vyčíst nejvyšší 

zatížení válečku až 433 N. Nejvyšší zatížení pláště válečku až 12 MPa a hřídele průměru Ø8 

mm až 69 MPa, při průhybu pláště o 0,02 mm a hřídele o 1 mm. 

 

Obr. 32 Obrázek z vyhodnocovacího program společnosti Interroll 

Pro plášť válečku, kde maxo  je vypočten ze vzorce (49):   

12max o   

    1246,0  podmínka vyhovuje 

Pro hřídel válečku, kde max1o  je vypočten ze vzorce (57):   

69max1 o   

     692,4  podmínka vyhovuje 
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Dovolené hodnoty jsou značně podhodnocené, protože dle Obr. 32 to jsou hodnoty pro 

konkrétní průhyby pláště 0,02 mm a hřídele 1 mm. Hodnoty uvedeny v závorkách 0,3 mm a 

18,5 mm by měli být právě těmi limitními pro daný váleček. Lze tak odvodit i skrze 

dovolenou sílu působící na váleček. Nejvyšší silové zatížení na váleček je 35,16vF N, což je 

několika násobně menší než dovolená hodnota. 

2.5 Popis užitých konstrukčních prvků 

2.5.1 Použité profily 

Celá konstrukce se především skládá z profilů a pro ně speciálně navržených 

spojovaných částí nabízených společností Haberkorn. Většinou je užitý profil typu 8 o 

rozměrech 40x40 znázorněn na Obr. 33. 

 

Obr. 33 Profil 8 40x40 E nature [25] 

Tento profil je užitý na stojinách 40x40x700, dvou příčných příčkách 40x40x400 a jedné 

podélně 40x40x700. Pro boční vedení válečků byly voleny také profily 8 40x40, ale s jednou 

„slepou“ stranou z důvodu volného uložení válečku. Aby nedocházelo k pohybu válečku do 

stran. Znázorněno na Obr. 34. 

 

Obr. 34 Profil 8 40x40 1N light, nature [25] 
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K vyztužení válečkové dráhy byly dále užity profily řady 6 30x30x320, aby svou 

velikostí nepřekážely kruhovému řemenu přenášející tažné síly. Jsou podobné profilu. Který 

je zobrazen na Obr. 33, akorát jsou všechny strany otevřeny jako na Obr. 44.  

2.5.2 Užité spojovací prvky 

K upevnění stojin k trati dopravníku byly užity dostatečně dlouhé šrouby DIN 912 

M8x40, aby prošly profilem stojiny. Tyto šrouby jsou upevněny do malých kovových 

destiček, které lze nalézt pod názvem T-slot nut. Tyto destičky jsou tvarované dle drážky 

profilu a disponují také dírou se závitem o požadované velikosti. Tyto konstrukční prvky, 

zobrazené na Obr. 35, jsou užité jak ke spojení stojin s tratí, tak k upevnění držáku pro snímač 

SICK a protilehlé odrazky (viz Obr. 36). Jsou využity i k uchycení držáku pro volený 

frekvenční měnič DriveControl 54. 

 

Obr. 35 T-slot nut 8, M8 stainless [25] 

 

Obr. 36 Zobrazení spojení pomocí T-slot nut 

Další spojovací prvek je užitý k pravoúhlému spojení stojiny a příček ve spodní části 

dopravníku. Lze jej dohledat pod názvem Standard fastening 8 (viz Obr. 37). Princip spočívá 

v kovové destičce, tvarované podle profilu, kterou prochází šroub. Tento šroub je připevněn 
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do středu profilu, zatímco destička působí na jeho vnitřní stěnu. Proto je nutné vyvrtat 

potřebné díry k utažení těchto šroubů (viz. Obr. 38) a vytvořit také dostatečně hluboké závity 

ve středu napojovaného profilu. Spojovací prvek také disponuje pružnou částí, sloužící jak k 

zajištění předpjetí šroubu, tak i k tvarovému zajištění profilu. 

 

Obr. 37 Standard-fastening Set 8 E, bright zinc-plated [25] 

 

Obr. 38 Řez spojenými profily pomocí Standard-fastening 

2.5.3 Užité pojízdné kolečka 

K provedení mobility celé aplikace byly zvoleny pojezdová kola s vestavěnou brzdou, k 

zajištění stability. Pojezdová kola o průměru Ø65 mm swivel s brzdou (viz Obr. 39) jsou 

vnějším závitem uchyceny k dílu zvaném Base plate 8 40x40, zobrazena na Obr. 40. Tato v 

překladu základní deska je k profilu uchycena šroubem DIN 912 M8x40. 
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Obr. 39 Pojezdové kolo Castor Ø65 swivel brake 

 

Obr. 40 Způsob spojení kola s konstrukcí skrze base plate 

2.6 Popis DriveControl 54 

DriveControl 54 je navržen k ovládání poháněného válečku RollerDrive EC310. Lze 

s jeho pomocí nastavit až 15 různých stupňů rychlosti a změnit orientaci otáčení. Na Obr. 41. 

je zobrazen DriveControl 54. [21] 
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Obr. 41 Frekvenční měnič DriveControl 54 [21] 

2.7 Zvolené médium pro přenos tažných sil 

Při tak nízkém dopravním zatížení se jako nejlepší variantou jeví kruhové řemeny. V 

dopravní technice jsou často využívaným způsobem pro přenos krouticího momentu. Jejich 

výhodou jsou nízké náklady, nenáročnost při jejich instalaci a údržbě. Jejich nevýhodou je 

přenos pouze menších výkonů a poměrně malá životnost.  

Pro danou aplikaci byly zvoleny kruhové řemeny průměru Ø5 mm a délky 400 mm.  

2.8 Zvolené médium pro přenos tažných sil 

Pro zabránění pádu předmětu z tratě jsou oba jeho konce opatřeny snímači pohybu 

MHSE15 - P2338 (Obr. 42). Tyto snímače jsou umístěny na držácích, popsaných ve 

výrobních výkresech. Naproti nim jsou instalovány odrazky pro zajištění funkčnosti snímačů. 

 

Obr. 42 Snímače MHSE15 - P2338 
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3. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout malý mobilní poháněný válečkový 

dopravník. Při tomto návrhu byly využity válečky opatřeny dvěma drážkami firmy Interroll a 

to váleček řady 1700 s odpruženou hřídelí a poháněný váleček EC310 s frekvenčním 

měničem DriveControl 54. Jako konstrukce byly voleny profily firmy Haberkorn, včetně 

jejich specializovaných konstrukčních prvků k jejich spojování. Tyto profily byly voleny 

především z důvodu jejich nízké hmotnosti. K naplnění požadavku mobilního válečkového 

dopravníku byly stojiny opatřeny pojezdovými koly. Tyto kola byly také nalezeny v nabídce 

firmy Haberkorn. Disponují vestavěnými brzdami pro zajištění stability dopravníku. Pro 

zadané zatížení byl dle výpočtů shledán daný pohon vyhovující. Dalšími výpočty bylo 

zjištěno, že by se rozběh dopravníku neměl provádět při nastavené nejvyšší rychlosti a plném 

naložení. Je tomu tak z důvodu výpočtu a porovnání celkového záběrového momentu a 

momentu elektromotoru. Přesto stačí jen nepatrná změna rychlosti, konkrétně asi o 0,04 m/s, 

aby podmínka vyhovovala. Dalším problémem při rozběhu nejvyšší rychlosti je prokluz 

válečku. Dle vypočtených hodnot je povolené zrychlení válečku asi čtyřikrát menší než 

výsledek zjištěný v závislosti na nejvyšší možné dopravní rychlosti. Může tak docházet jak k 

opotřebení pláště válečku, tak i k poškození materiálu. 

K zabránění přepadu dopravovaného materiálu přes okraj dopravníku by měly posloužit 

protiskluzové gumové pruhy, které jsou v nabídce Haberkorn a lze je dohledat pod názvem 

slide strip 8 antistatic black.  

Byly provedeny pevnostní výpočty pro plášť a osu válečku, kde výsledné hodnoty 

vyhovovali. Porovnání vypočtených hodnot probíhalo v rámci poslaného obrázku od 

zastupitele firmy Interroll, kde je zobrazen zvolený váleček s udaným určitým napětím pro 

dosažení určitého průhybu. Vypočtené hodnoty byly nepatrné vůči možnému zatížení. K 

sestavení dopravníku bylo i zapotřebí vyhotovení výrobních výkresů jako je držák pro 

snímače, odrazky a frekvenční měnič DriveControl 54. Ke kontrole dopravy byly zvoleny 

snímače typu SICK MHSE15 P2238. Celá aplikace má hmotnost asi 25,5 kg, jedná se o 

nízkou hmotnost především zásluhou lehkých hliníkových profilů firmy Haberkorn. 

Podle zvolených komponentů a daného zadání, byla navržena výkresová dokumentace 

celé sestavy, včetně dalších výkresů, popisujících způsob spojení konstrukce nebo způsob 

uložení pohonu mezi bočnicemi.  
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Poděkování: 

Tímto bych chtěl poděkovat svým rodičům i prarodičům za neustálou podporu v mém 

studiu, přátelům, kteří mi přivedli vítané rozptýlení, když toho bylo zapotřebí a v neposlední 

řadě taky vedoucímu své bakalářské práce za trpělivost a ochotu při zpracovávání této práce.  
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4. Seznam příloh 

VD_SES_01 Sestava malého válečkového dopravníku 

VD_SES_01_A Detail sestavy A 

VD_SES_01_B Detail sestavy B 

VD_SES_01_CD Detaily sestavy C, D 

VD_SES_02 Sestava pravé bočnice 

VD_BR_01 Výkres upravené podpěry 

VD_SS_01 Výkres úpravy Slide strip 

VD_DR_01 Výkres držáku snímače SICK 

VD_DR_02 Výkres držáku odrazky 

VD_DR_03 Výkres držáku pro DriveControll 54 

VD_KUS_01 Kusovník sestavy válečkového dopravníku 

VD_P6_320 Výkres úpravy hliníkového profilu 6 30x30x320 natural 

VD_P8_400 Výkres úpravy hliníkového profilu 8 40x40x400 1N light 

VD_P8_525 Výkres úpravy hliníkového profilu 8 40x40x525 1N light 

VD_P8_655 Výkres úpravy hliníkového profilu 8 40x40x655 1N light 

VD_P8_700 Výkres úpravy hliníkového profilu 8 40x40x700 natural 

VD_P8_730 Výkres úpravy hliníkového profilu 8 40x40x730 natural 

VD_P8_1220 Výkres úpravy hliníkového profilu 8 40x40x1220 1N light 

VD_EC_01 Výkres popisující způsob uložení pohonu 

 

 

 


